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Valiti Saue linna aasta õpetajad 2003
Kolmandat aastat toimus Saue
linna aasta õpetaja konkurss.
Tähtajaks laekus linnavalitsusse
hulgaliselt ettepanekuid, mis tõid
konkursile seitse kandidaati. On
väga tore, et õpilased, lapsevanemad, kolleegid ja linnakodanikud
märkavad ning tunnustavad tublisid õpetajaid ja on lahked kiitjad. Pidulik ülemaailmse õpetajate päeva tähistamine meie linna õpetajatega toimus teatris Vanalinnastuudio 3. oktoobril, kus
linnapea Jaan Moks kuulutas
välja linna aasta õpetajad ning
kõik Saue pedagoogid said ungari-pärase muusikalis-sõnalise
kingituse supiteatrilt. Tiitlit Saue
linna aasta õpetaja 2003 kannavad Saue Lasteaia Midrimaa õpetaja Ene Stokgolm, Saue Muusikakooli õpetaja Terje Mäss ja
Saue Gümnaasiumi õpetaja Enla
Odamus.
Õpetaja Ene Stokgolmi kandidatuuri esitasid konkursile kolleegid lasteaiast ja Klaabu rühma lapsevanemad. Viimased kirjutasid:
„Meie koostöö õpetaja Enega kestis neli aastat ning see aeg oli täis
turvatunnet ning kindlust, et meie
lapsed on väga heades kätes. Temast kiirgas alati nii palju soojust,
positiivsust ning heatahtlikkust,
millest jätkus nii lastele kui ka õhtul lastele järgi tulnud emadele-isadele. Kahtlemata on õpetaja Ene
puhul tegemist oma ala tõelise professionaaliga, kes tunneb õiget metoodikat ning pedagoogikat, kuid

Üleriigilise aasta õpetaja tiitli
pälvis Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets.

eelkõige tahaks rõhutada just tema
suurepäraseid iseloomuomadusi,
mis on äärmiselt tähtsad töös lastega - huumorimeelt, järjekindlust,
kohusetunnet ning südamlikkust.
Need on omadused, mida ei saa
õppida üheski koolis. Väga hea
suhtlejana leidis ta kiiresti kontakti nii oma kasvandike kui nende vanematega. Oli kerge märgata, kui
loomulik ja soe oli tema suhe oma
rühmaga ning kui head ülevaadet
ta omas sellest, milleks iga laps võimeline oli. Ühe Klaabu rühmas
käinud lapse sõnad õpetaja Ene
kohta: „Ta on täpselt selline nagu
üks õige õpetaja olema peab““.
Õpetaja Terje Mässi esitasid
konkursile Saue Muusikakooli
õpetajad ja õpilased, kes iseloomustasid teda järgmiselt: „Terje
Mäss töötab klaveriõpetajana Saue
Muusikakoolis algusest peale,
1996. aastast. Tema käe all on
omandanud klaverimängu oskusi
suur hulk Saue lapsi. Ta on Saue
Muusikakooli alusepanija ja edendaja ning aastast 1997 õppealajuhataja. 2003. aastal lõpetas Saue
Muusikakooli esimene lend, nende seas kaks Terje Mässi õpilast
kiitusega.
Terje Mässi suur soov viia Saue
Muusikakool vabariigi tasemele on
innustanud ja sundinud õpetajaid
paremini tööle, et püstitada kõrgemaid eesmärke. Saue muusikakooli
esinemised vabariiklikel ning maakondlikel konkurssidel on olnud
märkimisväärsed, milles on oma
osa ka Terje Mässi sihikindlust
ning pühendumust. Terje Mässi
klaveriõpilased on saanud aastaid
suurepäraseid kohti nii maakondlikel kui ka üleriigilistel konkurssidel. 2002. aastal valmistas ta ette
õpilase osa võtma rahvusvahelisest
Noore muusiku konkursist Läti Vabariigis, Siguldas.
Muusikakooli kollektiivis ning
õpilaste seas on ta autoriteet. Teda
iseloomustavad ustavus, abivalmidus, sõbralikkus, täpsus, professionaalsus, nõudlikkus. Terje Mäss on

Siin nad on - Saue aasta õpetajad 2003: Enla Odamus, Ene
Stokgolm ja Terje Mäss.
õpetaja, kelle juurde tulevad õpilased sügiseti naerunäol. Hariduse
ja kogemused, mida lapsed tema
juures õppides saavad, aitavad
muusikakunstist paremini aru saada, hinnata ilu ja ise seda pakkuda,
valikuid teha ning tööd tehes püstitatud eesmärkideni jõuda.“
Õpetaja Enla Odamuse esitasid
konkursile tervisespordi harrastajate nimel Aino Mänd, sauelane
Helmut Karin, endine õpilane Terje Toomingas ja õpilane Laura
Soosalu.
„On Saue koolis tubli naine,
kel laste silmis kõrge maine.
Kuigi ta on kasvult väike,
särab koolis nagu päike.
Jookseb siia, jookseb sinna,
ujulasse vaja minna.
Näitab, kuidas kroolida
ja uusi Sei‘sid voolida.
Basseinist spordisaali silkab,
sest saalis palju lapsi kilkab.
Milleks kiirustas ta siia, sest
„kehka“ tund tuli läbi viia.
Staadionil poisid-plikad
jooksevad seal ringi vilkalt.
Enla hakkab võtma aega,
kiidab noorte spordivaeva.
Siit Värnikule sirgub mehi,
rõõm on näha muskleis kehi.
Tüdrukutel sport on veres,

siin tormitseval elumerel.
Siit läheb Enla jälle saali,
et panna võimlejad kõik paari.
Trikoodes palju vanu-noori,
kel lahti löövad higipoorid.
Nii see töö käib päevast-päeva,
ei karda Enla näha vaeva.
Ta soovib elus ainult üht,
et lastel oleks sportlik rüht.
Lõpuks väsinult kui roju
jõuab Enla õhtuks koju.
Seal ootamas on teda Tõnu,
kes naise töödest tunneb mõnu.
Nii sai Enla tööpäev otsa,
väsinult ta voodi potsab.
Unes näeb veel Saue lapsi,
hommikul läheb kooli krapsti.“
Sellised read Enla Odamuse
kohta pani kirja „pealtnägija“ Helmut Karin.
Üleriigiliseks aastaõpetajaks
tunnistas Haridusministeerium sel
aastal teiste hulgas Saue Gümnaasiumi direktori, ajaloo- ja ühiskonnateaduste õpetaja Jaan Palumetsa.
Õpetajaid, treenereid ja ringijuhendajaid, kes meie linna lapsi
õpetavad, on ligi 130. Aasta õpetaja konkursid toimuvad kindlasti
ka tuleval aastal, nii et on aega
mõelda, keda järgmistele konkurssidele esitada.
Margit Ots
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Toimetaja veerg
Usalda, aga kontrolli!
Saue on mõnus vaikne linnake. Nii nagu
linn, on noored ka selle traditsioonid. Eelmisel nädalal päädis mitu Sauele kombeks
olnud võistlust. Kolmapäeval pidas linnavalitsus tänuüritusega meeles Kauni kodu
konkursi võitjaid ja reedel – õpetajate päeva eel kuulutati välja kolm Saue aasta õpetajat. Kõik kohalviibijad näisid rahul olevat iseenda ja korraldajate hea tööga. Kas
seda kõike on sauelaste raha eest vaja teha?
Kas Sauele ja sauelastele on vaja oma
kombeid, seoseid kodu, kodukandi ja sealsete inimestega ehk kas Sauele on vaja oma
nägu?
Et muuhulgas ka üllad ja vajalikud
tööd-tegemised ja nende rahastamine peavad vastama Eesti seadustele ja omavalitsuste õigusaktidele, viis Saue Linnavolikogu kevad-suvel läbi omavalitsuse ja
tema üksuste majandus- ja juhtimistegevuse revideerimise. Kas oli vaja sauelaste
raha kulutada, et teada, mis nende samade
sauelaste rahaga aastate vältel tehtud?
Hakkas ju avaliku teabe seadus kehtima
alles 2001. aastast ning eelarve ja muu
dokumentatsiooni tutvumisvõimalus ja läbipaistvusaste oli hoopis erinev praegusest. Kas selle kontrolli tulemused tuli avalikustada ka juhul, kui hammasrataste vahele jäävad vaid väiksemad nö tööriistana
kasutatud asjapulgad. Või ei olekski pidanud revisjoni tegema, veel vähem selle
tulemustest teavitama, et sauelased saaksid edasi vaikselt oma kümneaastase linna juhtimisega rahul(olematud) olla? Ka
Eesti seadused nõuavad, et isegi, kui usaldad, kontrolli. Need tõed peaksid kehtima
iga juhi kohta ka siis, kui tundub, et masinavärk töötab nagu õlitalult ja elu läheb
ülesmäge.
Aili Mölder
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3. novembrist muutub kahe hommikuse
bussi suund
Alates 3. novembrist 2003 muutub enne kella
7 ja 8 Sauelt väljuva bussi number 190 sõidusuund Saue piires. Muudatus toimub elanike
soovil, et eramute lasteaia- ja koolilapsed saaksid kergemini Saue kooli ja lasteaeda ning täiskasvanud Saue keskusesse tööle või kauplus-

tesse-teenindusasutustesse. Täpsed sõidugraafikud kajastuvad oktoobri lõpus Saue Sõnas,
Saue linna kodulehel www.saue.ee, Hansabussi
kodulehel www.hansabuss.ee ja bussipeatustes.
Saue Sõna

Eesti Energia elektrikatkestused Sauel
Eesti Energia tegi möödunud nädalatel Saue
eramurajoonides korduvaid plaanilisi elektrikatkestusi. Nendest teatab ta nädal aega ette keskajakirjandust ning selle kohta saab teavet Eesti
Energia kodulehel ja klienditelefonil 1545.
Ööpäevane rikete telefoni number on 1343.

Lähiajal Sauel elektrikatkestusi ette näha pole.
Tulevikus kavandab Eesti Energia klientide
otseteavitamist SMSi kaudu, hetkel tal vastav
väljund puudub.
Saue Sõna

Toimus järjekordne Saue linna
mittetulundusühingute seminar
25. septembril kutsus Saue Huvikeskus Klooga Noortelaagrisse meie linna kultuuri ja spordiga tegelevate seltside ja klubide esindajad,
kokku 30 inimest. Vastavalt ühingute esindajate soovile oli seekordne külaline OÜ Version
Koolitus lektor Helle Määrits, kes rääkis muudatustest mittetulundusühingute raamatupidamises ja vastas arvukatele küsimustele.
Saue Linnavalitsuse kultuuri-, haridus- ja
spordivaldkonna peaspetsialist Margit Ots tutvustas 2004. aasta ürituste projekti, kuhu kõik
klubid ja seltsid veel oktoobrikuu jooksul saavad teha omapoolseid täiendusi ja ettepanekuid.
Linna eelarvest ühingutele kultuuri- ja spordirahade eraldamise komisjonide esimehed
Monika Liiv ja Ülo Vatsk selgitasid raha jaotamise korda. Novembri alguseks lubas Huvikeskus kokku panna ja kõikidele klubidele ja seltsidele saata 2004. aasta Saue linna ürituste
kalenderplaani.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

Saue mittetulundusühingute esindajad
saavad raamatupidamisalast koolitust.

Koolitunnistuste näitus Tallinna
Pedagoogikaülikooli raamatukogus
10. septembril avasid sauelane Kostel Gerndorf
ja Vallo Raun Tallinna Pedagoogikaülikooli
Akadeemilises Raamatukogus Rävala puiesteel
oma kogude põhjal koostatud näituse Koolitunnistus – hariduse tunnistaja, milles esitleti 117
19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse alg-, keskja kutsehariduskoolide tunnistust. Need süstematiseeris pedagoogikaülikooli raamatuteaduse õppetooli professor Tiiu Reimo. Koolitunnistuste kollektsioneerimine on üsna vähelevinud hobi, Eestis on teada vaid üksikuid huvilisi. Tunnistused annavad pildi endisaegsetest õppekavadest, hindamissüsteemist ja õppetulemustest. Muud koolimaterjalid ja õpikud on
pärit akadeemilise raamatukogu baltika kogust.
Näitus alustab Eesti kooli ajalugu tutvustavat
sarja. Väljapanekut saab külastada 17. oktoobrini.
Saue Sõna

Koolitunnistuste näituse alustalad Vallo
Raun, Tiiu Reimo ja Kostel Gerndorf.
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VOLIKOGUS JA LINNAVALITSUSES
Linnavalitsus arutas arvete kinnitamist ja reservfondist raha eraldamist.
Linnavalitsuse 24. istung (erakorraline) toimus 23.septembril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 240.
2. Matuse korraldamise kulude maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 241.
3. Reservfondist raha eraldamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 242.

Linnavalitsus arutas ujula kasutamishindade kehtestamist, otsustas ehituslubade väljastamise ja kasutamislubade andmise, koduse lapse toetusi ja sotsiaaltoetusi ning kauplemislubade väljastamist.
Linnavalitsuse 25. istung toimus 26.septembril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Ujula kasutamishindade kehtestamine.
Seoses Saue Koolihaldusasutuse taotlusega võeti vastu uus korraldus
ja tunnistati kehtetuks eelnevad seni kehtivad korraldused.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 243.
2. Ehitusloa väljastamine Tule tn 30.
Ehitusluba väljastati AS Fors MV-le laohoone ehituseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 244.
3. Ehitusloa väljastamine Pärnasalu tn 23.
Ehitusluba väljastati OÜ Samest Metallile töökoja juurdeehituseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 245.
4. Ehitusloa väljastamine Palgi tn 5.
Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 246.
5. Maastiku tn 7 kasutusloa andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 247.
6. Perve tn 3 kasutusloa andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 248.

7. Sarapiku tn 23 katastriüksuse moodustamine, maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 249.
8. Kivipõllu 2A, Kivipõllu 23, Istiku tn 17 ja nendevahelise maa-ala
detailplaneeringu algatamine.
Otsustati korraldust mitte vastu võtta, kuna on vastuolu üldplaneeringuga.
9. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 250.
10. Alaeelarvetesiseste muudatuste tegemine.
Vastavalt Valla- ja linnaeelarve seaduse § 15 ja lähtudes Saue Linnavolikogu 20.03.2003.a määruse nr 13 punktist 27 ning krediidikäsutajatelt
laekunud taotluste alusel otsustati muuta Saue linna alaeelarvete artiklite jaotust.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 251.
11. Kauplemislubade väljastamine.
Kauplemisluba väljastati:
* FIE Andres Põldmets tööstus- ja komisjonikaupade müügi lubamiseks
kaupluses „Miki Äri“ aadressil Ridva 5.
* OÜ V&K Holding AS videolaenutusteenuse osutamiseks kaupluses
„Saue Videoplanet“ aadressil Pärnasalu põik 11.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 252.
12. Eelkooliealise koduse lapse toetus.
Otsustati välja maksta 2003.a III kvartali eelkooliealise koduse lapse
toetus summas 127 020 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 253.
13. Perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine ja peretoetuste määramise võimaldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 254.
14. Erandkorras Saue linna kohalike toetuste maksmine ja soodustingimustel teenuse osutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 255.
15. Laste huvitegevuse ja toidutoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 256.
16. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 257.
17. Info.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavolikogu kinnitas üldplaneeringu ja Kadaka piirkonna üldplaneeringu lähteülesande, esimesel
lugemisel oli Saue Linnavalitsuse põhimäärus, 2003.aasta II lisaeelarve ja 2004.-2012. aasta arengukava, öeldi välja seisukoht maa riigi omandisse jätmise kohta.
Saue Linnavolikogu 14. istung toimus 24.septembril ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 78.
2. Saue linnavalitsuse põhimääruse kinnitamine (I lugemine).
Eelnõu suunati õiguskomisjoni.
3. Saue linna 2003.aasta eelarve muutmine ja II lisaeelarve (I lugemine).
Eelnõu suunati eelarve- ja arengukomisjoni.
4. Informatsioon Saue Linnavalitsuse 27.07. 2003.a korraldusest nr
180 ja 05.09.2003.a korraldusest nr 232 „ Sihtotstarbeliselt linna
eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.“
Informatsioon võeti teadmiseks.
5. Saue linna 2004-2013 arengukava kinnitamine (I lugemine).
Eelnõu suunati eelarve- ja arengukomisjoni.
6. Saue linna Kadaka piirkonna üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 79.
7. Seisukoht maa riigi omandisse jätmise kohta.
Otsustati vastu võtta otsus nr 80.
8. Nõusolek Saue Linnavolikogu 18.04.1996.a.otsuse „Saue linna
korterelamutele ja infrastruktuuride objektidele teenindusmaa määramine“ muutmiseks.

Otsustati vastu võtta otsus nr 81.
9. Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa
määra kehtestamine (II lugemine).
Eelnõu suunati tagasi kultuuri- ja hariduskomisjoni ja tuleb kolmandale
lugemisele.
10. Saue linna eelarvest spordiklubidele toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord (III lugemine).
Eelnõu suunati tagasi spordikomisjoni ja tuleb neljandale lugemisele.
11. Volikogu revisjonikomisjoni tööaruanne „Omavalitsuse ja tema
üksuste majandus- ja juhtimistegevuse revideerimise aruanne“ kontrolli tulemuste realiseerimise kohta.
Otsustati vastu võtta otsus nr 82.
12. Revisjonikomisjoni vastus arupärimisele.
Vastus võeti teadmiseks.
13. Täiendava ülesande andmine revisjonikomisjonile.
Otsustati vastu võtta otsus nr 83.
14. Lume- ja libedusetõrje seisundinõuded ja tööde teostamise kord.
Otsustati vastu võtta määrus nr 21.
15. Volikogu liikmete 2003.a III kvartali hüvitised.
Otsustati vastu võtta otsus nr 84.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.
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Taani rahvaesindajad kohtusid Saue kolleegidega
Septembri lõpupäevil viibisid
Sauel vastuvisiidil Taani sõprusomavalitsuse Ledøje Smørumi
rahvaesindajad. Kui maikuus külastas taanlasi Saue volikogu delegatsioon, siis seekord olid praegusel Saue volikogul ja linnavalitsusel külas taani kohalikud poliitikud. Nende eesmärgiks oli tutvuda Saue elu-olu muutuste ja
arengutega, et selle najal mõlgutada edasisi koostöömõtteid.
Peale pilguheitu Sauele kohtusid Ledøje Smørumi ja Saue poliitikud ja omavalitsusjuhid ja töötajad.
Taanit esindas linnapea Jens
Nygaard (Taani süsteemi järgi on ta
samaaegselt volikogu esimees) ja
kaks endist linnapead, kes on praegu volikogus ja veel kaks volikogu
liiget ning haridusosakonna spetsialist. Saue poolt olid kohal mõned volikogu liikmed ning linnavalitsuse
liikmed.
Linnapea Jaan Moks andis alustuseks ülevaate Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste juhtimise süsteemist, nii riigi kui Saue võimukoalit-

sioonist ja opositsioonist ning nendevahelisest koostööst. Koos arutati
ka Eestis tulevikus võimalikku kaheastmelise omavalitsuse süsteemi
üle, mis Taanis praegu kõige paremini ei toimi.
Kahe omavalitsuse poliitikud
käsitlesid omavahelisi erinevusi ning
nende häid ja halbu külgi. See, et Eestis laekuvad maksud kõigepealt riigile ja alles hiljem tulevad omavalitsusele, tekitab olukorra, kus kohalike
omavalitsuste juhid saavad üksnes
eelmise aasta järgi ennustada, kui palju raha kuus või kvartalis laekub. Taanis kogub maksud omavalitsus ning
lähetab neist osa riigile. Loomulikult
kurtsid Saue linnajuhid olukorda, kus
juba järgmise aasta tulu võib jääda
käesoleva aasta tasemele. Üksikisiku
tulumaksu protsendi langedes võib
see lausa väheneda? Kohalolijad
võrdlesid ka haridussüsteemi rahastamist. Taanis kuuluvad omavalitsusele üldharidusasutustest üksnes põhikoolid ning vallad saavad nende rahastamiseks vahendeid ka riigilt, kuid
gümnaasiumid kuuluvad maavalitsus-

Saue linnapea Jaan Moks
kingib Ledøje Smørumi linnapeale Jens Nygaardile mälestuseks tükikese Sauet.
tele, kuna meie omavalitsused saavad riigilt üldhariduse pedagoogide
palgad ja kõik muu rahastavad peaasjalikult ise.
Jaan Moks tutvustas ka Saue
linna üldplaneeringut ja logistiliste
sõlmede ja liinide tulevikuvajadusi.
Abilinnapea Andres Noormägi peatus maaprobleemidel, mille tõttu on
takistatud kooli juurdeehituse ehk
algklasside ja muusikakooli hoone
ja jalgpalliväljaku loomine.
Rõõm oli kuulata sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juhi Heli Joone ülevaadet sotsiaalvaldkonnast,

millest selgus, et Sauel pole ühtegi
koolikohustuse mittetäitjat, erikoolides on vaid 4 ja koduõppel 14 last
ning lastekoduga peab leppima üks
Saue laps.
Erki Kuld rääkis muuhulgas,
kuidas taanlaste toel maa ostnud
Saue Kristlikul Vabakirikul viimasel ajal läinud on. Henn Vaher andis
ülevaate ettevõtete koostööst volikogu ja linnavalitsusega ning Anne
Teetamm lasteaiast ning selle ringitegevustest.
Ekslinnapea John Petersen kiitis Saue arengut, mida ta on siin pea
aastakümne jooksul näinud ning tundis huvi, kas kogu Eesti on nii jõudsalt edasi liikunud. Kahjuks ei saanud sauelased talle päris positiivset
vastust anda. Kuid hilisem Saare- ja
Muhumaa külastus jättis külalistele
küll Eestist ainult head muljed.
Vahetatud info andis baasi, millele võib kasvatada sõprusomavalitsuste edasist koostööd ettevõtluse,
hariduse, kultuuri, kohaliku poliitika ja omavalitsuse töö ning Euroopa Liidu teemadel.
Aili Mölder

Saue linnavolikogu revideerib minevikku ja kavandab tulevikku
Saue Linnavolikogu 24. septembri istung otsustas edastada eelmise linnavalitsuse majandus- ja
juhtimistegevuse revideerimise
aruande õiguskaitseorganitele seisukohavõtuks ning vaatas esimese lugemise käigus läbi linna
2004.-2013. aasta arengukava.
Linnavolikogu 14. istungi päevakord koosnes 15 punktist, mille raames käsitles mitmeid Saue elu-olule
tähtsaid teemasid. Volikogu kinnitas
linna üldplaneeringu lähteülesande,
esimesel lugemisel oli Saue 2003.
aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (vt www.saue.ee), linnavalitsuse põhimäärus ning linna 2004.2013. aasta arengukava. Volikogu
esimees Ero Liivik iseloomustas lin-

navalitsuse poolt ettevalmistatud
arengukava järgmiselt: „Tegemist on
tulevikku vaatava arengukavaga, mis
on vastavuses Saue kui Eesti kõige
Euroopa Liidu meelsema linna mainega.“
Tähtsad on maaprobleemidele
lahendusi otsivad otsused. Volikogu
kinnitas Kadaka piirkonna üldplaneeringu lähteülesande, et viia augustis
tehtud otsus Kadaka piirkonna kahe
kinnistu detailplaneeringu kohta vastavusse uue planeerimisseadusega.
Nimelt ei saa kehtestada detailplaneeringut ilma kehtiva üldplaneeringuta. Et aga terve linna üldplaneeringu
teostamine on liiga pikaajaline protsess, otsustati lõpetada Kadaka piirkonna üldplaneering varem seetõttu,

et praegustel ja tulevastel sauelastel
oleks kiiremini võimalik uut eramurajooni rajada.
Oluline on seisukoht maa riigi
omandisse jätmise kohta. Arvestades seda, et linn kasvab ja vajab
omavalitsuse ülesannete täitmiseks
maad, ei nõustu volikogu Sarapiku
tänava 12, 14, 16, 18, 20, Maastiku
14 ja Kiviloo 22 maaüksuste riigi
maareservi arvamisega. Normaalseks tegevuseks vajab maad gümnaasium. Saue vabade maade riigistamisel taotleb volikogu Keskkonnaministeeriumilt kooli detailplaneeringujärgsete maaprobleemide
lahendamist riigi maareservi arvelt.
Revisjonikomisjonis tehtu andis
ainet kolmeks istungi päevakorra-

punktiks. Komisjoni esimees Henn
Vaher esitas eelmise ehk 1999.-2002.
aasta Saue linnavalitsuse ja tema üksuste majandus- ja juhtimistegevuse
revideerimise aruande. Volikogu otsustas anda aruande seisukohavõtuks
õiguskaitseorganitele. Aruanne on
avalikustatud Saue linna koduleheküljel õigusaktide ja avalike dokumentide all (www.saue.ee). Revisjonikomisjon vastas Vello Toomiku
arupärimisele sama aruande kohta ja
volikogu andis revisjonikomisjonile täiendava ülesande revideerida
Saue linnavalitsuse ehitustegevust
alates 1996. aastast.
Aili Mölder

Selgitusi volikogu revisjonikomisjoni aruande juurde
Järgnevaga toon lühidalt välja
Saue Linnavolikogu revisjonikomisjoni poolt leitud võimalikud
rikkumised Saue linnavalitsuse ja
linnavaraameti 1999-2002. aasta
töös, mille pärast on otsustatud
anda revideerimisaruanne edasi
uurimiseks õiguskaitseorganitele.
Saue Linnavolikogu revisjonikomisjon kontrollis 2003. aastal
Saue Linnavaraameti põhimäärusest
tuleneva majandus- ja juhtimistegevust 1999-2002 ning Saue Linnavalitsuse ja allüksuste teenistujate, töötajate ja volikogu liikmete palgakorralduse ning hüvitiste–väljamaksete teostamise aluseid 2001.-2002.
Kontrolli eesmärgiks oli seatud üksuste kasutuses olnud materiaalsete

ja rahaliste vahendite kasutamise
õigsus, otstarbekus, sihipärasus ning
oluliste puuduste väljatoomine kontrollitaval perioodil ning ettepanekute
tegemine.
Et revisjoni käigus ilmnesid mitmed puudused ja võimalik materiaalne kahju ning vajadus tõestada
erinevate tegevuste seaduslikkust,
otsustas volikogu anda asja üle
õiguskaitseorganitele. Revisjonikomisjon on teinud selles osas kõik,
mis on tema pädevuses. Komisjon
ei saa anda lõplikke vastuseid ega
hinnanguid.
Saue Linnavaraametit puudutavad peamised puudujäägid (linnavaraameti juhataja suulistest ja kirjalikest seletustest selgub, et enamus

puudustest tulenevad linnavalitsuse
liikmete suuliselt antud käskude
täitmisest):
• Lepingutes ja tööde vastuvõtmisaktides puuduvad konkreetsed tööde ja materjalide loetelud. Lepingutes ei ole täpsustatud, millised on konkreetsed
tööülesanded ning millise arvestuse alusel on kujunenud lepinguobjekti hind. AS Saurem
ja OÜ Salux poolt esitatud hooldusarvetele ei ole lisatud akte,
millest selguks, mida konkreetselt ja kui suures mahus tehtud
on. Puuduvad nii tööde kui materjalide loetelud.
• Puuduvad riigihanked mitmetele seda vajavatele töödele

•
•

•

(Rasirex Elekter, Saurem);
Puuduvad hinnapakkumised
enamikele töödele.
Kahtlus, et on eiratud Korruptsioonivastase Seaduse sätetest
tulenevaid töökoha- ja toimingupiiranguid linnavaraameti
ametnike poolt.
Saue linna pargi omavoliline
ehitus linnale mitte kuuluvale
maale. Sellele oleks pidanud tähelepanu juhtima Harju Maavalitsus.
Henn Vaher
Saue Linnavolikogu
revisjonikomisjoni esimees
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Kaunis kodu 2003
Saue Kauni kodu 2003 võitjad:

Peaministri tänukiri elutöö eest:

I koht Tiina ja Uuto Jugala – Palgi tn 9

(ettepanekud teinud Saue linna kodanikud)

II koht Viivian Nuudi ja Veljo Tammar – VanaKeila mnt 51
III koht Mavruzja, Ander ja Terje Vist - Ale tn 3
Kauneim ühiskondlik hoone – Koondise tn 3

Laine Kalda – Kiviloo 18
Evi ja Aadu Kurg – Viida 16
Galina ja Enno Liljenthal – Kesa 4
Ly ja Ants Vikerpuur – Koore 6

Tublid ja töökad sauelased!
Just nii on täna õige teie kõigi
poole pöörduda. Et tiivustada
inimesi oma kodu ja ettevõtte
välimuse ning ümbruse eest
hoolitsema, korraldamegi sel
aastal juba neljandat korda piduliku vastuvõtu tegusatele Saue
linna kodanikele. Aastaid tagasi algatatud projekti võib kordaläinuks lugeda, sest üritus on
kujunenud populaarseks ning
mõte tunnustada töökat sauelast
on ka linnapildis kajastunud.
Septembrikuus külastas Saue
linna Eesti Vabariigi peaminister Juhan Parts, kes Saue Gümnaasiumis esinedes ütles: ”Elukeskkond linnas ja linna heakord
on eeskujulik.” Aitäh teile kõigile, kes te täna siin viibite ja
kõigile neilegi, kelle kodu või
ettevõtte ümbrus korras, sest
peaministri tunnustus Saue linna heakorrale on tunnustus eelkõige just teie tublile tööle.
Käesoleva aasta ühes ajakirja “Kodu ja Aed“ suvenumbris
avaldati meie linna elaniku Koidula Soosalu artikkel “ Saue linna ilusad aiad”, mis tõi endaga
kaasa suurendatud huvi meie ko-

duaedade vastu Eesti maastikul.
Augustikuus helises minu
telefon ja ajakirja “Kodu ja Aed“
toimetus avaldas soovi teha ekskursioone Harjumaa kaunitesse
kodudesse ja kahtlemata ka Sauele. Õite mul kahju, kauneid aedu
on Saue linnas varnast võtta…
Ja siis ühel päeval vuraski
Saue linna täis lastis kahekordne buss. Kui buss Maastiku tänavas perekond Sooväljade koduaia ees peatus, jahmus naabrimees Tiit sedavõrd, et ruttas
küsima: “Karl, mis nüüd toimub?” Aga Karl vastu:” Näe jäin
väravasse selle kassaputka ehitamisega veidi hiljaks, muidu
oleksin aia pealt teenima hakanud.” Sama seltskond külastas
ka Perve tänaval asuvat Ülle ja
Andi Arjuse koduaeda. Mõte
Karli ja Andiga kohtumisest tõi
kaasa külmavärinaid, sest kujutasin ette seda sõnavalingut, mis
tulla võib, küllap sama palju kui
püssist haavleid või Vändra saeveskist laudu. Aga kokku saades
sai hoopis naerdud ja sõnasõja
asemel pälvisin küllakutse aia
uut muudatust kaema.

Kauni kodu konkursi esikoha võitjad Tiina Ja Uuto Jugala
ning kolmanda koha pälvinud Terje ja Mavruzja Vist.

Saue elanikest rääkides tahaksin meenutada 83-aastast
vanaprouat Salme Rood, kelle
koduaeda Lääne-Harju Ekspressi ajakirjanik külastas. Kui juba
pool tundi oldi ringi vaadatud,
küsis ajakirjanik vanaproualt:
“Ega jalad väsinud ole?” Vastuseks oli: “Ei-ei, minule ei tekita
seismine probleemi. Ma olen
karastatud, seesama töö siin aias
on seda teinud. Ma armastan nii
väga lilli, taimi ja puid, ma räägin nendega. Hommikul vaatan
nad kõik üle, keda on tarvis aidata. Eks nad siis armastavad mind
vastu, Sellepärast saan oma haigustega kergesti hakkama.”
Või kuidas mitte mainida
lapse ootel ema, kes oma Palgi
tänava koduaias kividest teerada meisterdas või Kiviloo kandi
Hellet, kes basseiniauku kaevas,
ja uskuge, bassein sai tõeliselt
kaunis. Ja veel 90-aastast vanaproua Herta Riimaad, kes aastaid
vabadusvõitlejate mälestuskivi
juures puhtust ja korda hoidnud.
Ei saa pajatamata jätta ka
järgnevat lugu, kuidas Kauni
Kodu üritusel saadud Saue linna logoga seinataldrikul imevägi sees. Peremees läinud ürituselt koju ja hakanud plaane tegema, kuidas oma vana kuusehekki uuendada. Võtnud maha
kogu inetuks muutunud kuuseheki - naabrimees saanud mitu
talve oma ahju kütta, seejärel istutanud asemele uue, rajanud
aeda väikese purskkaevuga basseini ja veel uue aiagi ehitanud.
Sattunud teine nii hoogu, et tänavaäärsegi taimedega kaunistanud.
Sellised on Saue inimesed ja
kuidas neid mitte tunnustada.
Eks me kõik püüame anda

parima oma kodu heaks. Iga aastaga on muutunud kodud kaunimaks. Selles töös peame tänama
ka meie korruselamute piirkonna usinaid majahoidjaid ja loomulikult töömaleva lapsi, kes
kodu kordategemisel tublisti
kaasa aidanud. Uskuge või mitte, aga kõik töölaagris osalenud
olid väga tublid. Valikut teha oli
äärmiselt raske, aga otsustada
tuli .
Tänusõnu väärib ka Saue
Päevakeskuse rahvas eesotsas
Tiiu Kuuskmega, kes kodukaunistamise liikumisele ja üritustele tegusalt kaasa aidanud, samuti Saue Muusikakool, kes
ikka meie üritustel südamesse
minevat muusikalist elamust
pakkunud. Tänan kõiki, kes on
mind heakorratöös aidanud ja
toetanud! Soovin teile kõigile
jätkuvat indu oma kodude loomisel ja kujundamisel. Tänan ka
Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsust, kes on selle ürituse
vajadust mõistnud ja toetanud.
Saue Linnavalitsuse
keskkonna ja halduse
peaspetsialisti
Inger Urva kõne Kauni kodu
üritusel 3. oktoobril

Linnapea Jaan Moks tänab
üht paljudest tublidest noorte töömalevlastest Märt
Kruusimäed.
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Ainulaadne SaxEst esines Sauel
23. septembril andis Saue linnarahvale vahva kontserdi muusikute grupp SaxEst. Kontserdi korraldas Saue Muusikakool Harjumaa
Omavalitsuste Liidu ja Saue Linnavalitsuse toetusel.
Tegemist oli saksofonikvartetiga, mille koosseisu kuulub Ivo
Lille – sopransaksofon, Lauri Sepp
– tenorsaksofon, Sulev Sommer –
baritonsaksofon ja Virgo Veldi –
altsaksofon. Kava, mida mängiti,
hõlmas 18.–20. sajandi itaalia,
prantsuse, saksa ja inglise heliloojate loomingut. Kõlas Scarlatti,
Händel‘i, JeanJean‘i, Rivier‘i,
Bozza, Schubert‘i, Conley muusika.
Kontsert alagas positiivse ja
päikeselise Scarlatti lühipalaga.
Stiilselt, kergelt, ilusate fraasikujunditega järgnes Händeli “Seeba
kuninganna saabumine” oratooriumist “Salomon”. JeanJean`i 4-osaline süit võlus fantaasiarikaste karakteritega. Seal oli huumorit, laulvust, südamlikkust, väikeseid ku-

Ainulaadne SaxEst: Lauri Sepp, Sulev Sommer, Virgo Veldi
ja Ivo Lille.
radeid, tralli ja irooniat. Kogu teose ettekannet ilmestas kvarteti virtuoosne pillivaldamine ning koosmäng. Singelee “Grande Quartet”
jäi meelde kui kaunis, sulnis, meeleline, helge teos, mida kuulates
tundus, nagu viibiks magusalt lõhnavas lilleaias. Rivier’i “Gravele”
olid iseloomulikud pikad muusikalised fraasikujundid, nende sulandumine üksteisesse ja ülekan-

dumine ühelt pillilt teisele. Tundus, et fraasipinge vajus kohati
pisut laiali. “Presto” oli rütmiliselt keerukas osa, mis nõudis väga
head ansamblitunnetust ning õnnestus hästi. Lisapaladena kõlasid
Schuberti “Ave Maria” ja tehniliselt keerukas Bozza “Pilved”.
SaxEst‘i koosseisu kuuluvad
Eesti parimad saksofonimängijad
on aktiivselt tegutsevad nii solis-

tidena kui pedagoogidena. Ivo Lille
töötab pedagoogina Nõmme Muusikakoolis, õpib magistrantuuris
Sibeliuse Akadeemias ja doktorantuuris Eesti Muusikaakadeemias.
Lauri Sepp on G. Otsa nimelise
Muusikakooli pedagoog ning Sibeliuse Akadeemia magistrikraadiga
lõpetanud solist. Sulev Sommer on
Saue Muusikakooli ja Nõmme Muusikakooli pedagoog ning Eesti Kaitseväe Orkestri saksofonirühma kontsertmeister. Virgo Veldi, SaxEst‘i
eestvedaja, on Eesti Muusikaakadeemia õppejõud.
Et tegemist oli suurepäraselt
üksteist tunnetava, ideaalilähedaselt koosmusitseeriva saksofonikvartetiga, ei kahelnud kontserdi
lõppedes küllap keegi. Suur tänu
muusikutele ja toetajatele suurepäraste elamuste eest!
Terje Mäss
Saue Muusikakooli
õppealajuhataja

Kõlakoda toetav oksjon on lõppenud
Saue Linnavalitsus korraldas 10.
augustil kõlakoda toetaval heategevusüritusel oksjoni, millel müüdi ära Northland Eesti telgid,
Saue mööblihalli arvutilaud, Saue
mõisa ratsutamisabonement ja
Saue jõusaali abonement. Et peale küllalt pikka rändteatri etendust jaheduse saabudes üsna suur
hulk pealtvaatajaid lahkus, jäid
heategevusürituse oksjonil mõned kaubad müümata. Oksjon
jätkus Saue linna veebilehel
www.saue.ee ning tänaseks on see
lõppenud.
Internetioksjonil tehti ühtekokku 31 pakkumist, millest 22
olid aktsiaselts Toode vihmaveesüsteemile, 6 Saue jõusaali abonemendile ja 3 Saue mõisa ratsutamisabonemendile. AS Toode vihmaveesüsteem oli seega kõige soositum oksjonikaup. Samal ajal oli
see omahinna poolest kõige kallim ja ka kõige kõrgema müügihinnaga toode. Nimelt pani AS
Toode välja 4000 krooni väärtuses
vihmaveesüsteemi, mis peaks katma keskmise eramu vajaduse.
Sauelasest oksjoni võitja sai selle
endale 2400 krooniga.
Küsisin kõige populaarsema
oksjonikauba väljapanijalt AS Too-

de peadirektorilt Aivo Rosenbergilt mõned küsimused Eesti kapitalil põhineva Saue firma kohta.
Miks te üldse oksjoni toetamisel
osalesite ja just selle toote välja
panite?
Meie firma põhiasukoht on
Sauel: Saue on koduks meie tehasele ja müügikeskusele. Me peame lugu paigast, kus igapäevaselt
tegutseme ja soovime toetada oma
kodulinna. Samas tahame loomulikult tutvustada oma toodangut.
Vihmaveesüsteemi valisime sellepärast, et tihti ei osata vene ajast
tulnuna hinnata vihmaveesüsteemide tähtsust. Kuid see aitab oluliselt kaasa hoone säilivusele.
Hoone ja selle väliskiht ei lagune
nii kiiresti, kui vesi igale poole ligi
ei pääse. Oleme ka Eestis ainus
firma, kes toodab kompleksseid
vihmaveesüsteeme.
Kui palju on Sauele paigaldatud
teie vihmaveesüsteeme, katuseid
või muid tooteid?
Numbrit on hetkel raske öelda. Ma pole kindel, et pooled hiljuti paigaldatud Saue vihmaveesüsteemid on meie toodetud. Ent
loodame jõuda selleni, et Saue rahvas ostaks edaspidi oma kodulin-

nast vajaliku katuse, vihmaveesüsteemi, fassaadikattematerjali või
muu vajaliku. Saue korterelamute uuendatud otsaseinad on meie
materjali all, samuti Õismäel ja
Lasnamäel. Nende hoonete küttekulud vähenevad oluliselt ja investeering tasub end kiiresti.
Kus veel on teie toodetel üle
keskmise populaarsus?
Eestis oleme esindatud igas
maakonnas. Me peame tähtsaks
minna kliendile võimalikult lähedale ja müüme otse lõpptarbijale,
mitte ei kasuta kauplusi või teisi
vahendajaid. Viimasel ajal oleme
täitnud palju Õismäe kortermajade otsaseinte tellimusi ja enamus
seal tehtud välisseintel on kasutanud meie materjali.
Kas ja miks peaks teie kaupa
eelistama Rannilale või teistele
samalaadsetele firmadele?
Meie konkurentsi eelis on see,
et müüme ilma vahendajata lõpptarbijale. Samuti on võimalik kõik
komplekti kuuluv saada ühest kohast – aktsiaseltsist Toode. Antenniaugud ja muud pisidetailid ja lisandid on Saue kesklaos koguaeg
olemas. Paigaldus on ka meilt.
Soovi korral anname paigaldami-

seks juhiseid. Tellija ehitajale pakume järelevalveteenust või tasuta konsultatsiooni. Meie motoks on
pakkuda kogu tööde pakett ühest
kohast, lisaks eelnimetatule näiteks
vana katuse lammutus ja prügikoristus. Kliendil pole vaja mitut firmat ja teenust otsida ega kõigi nendega suhelda. Nõnda ei jää riski,
et materjali on rohkem ja või vähem tellitud. Meie kauba ja teenuse eest on võimalik maksta järelmaksuga kuni kolme aasta jooksul.
Anname garantii meie enda paigaldatud toodetele, ning kui keegi teine paigaldab, anname garantii peale omapoolset kontrolli. Ehitusgarantii on kaks aastat ja materjaligarantii 15 aastat.
Saue linnavolikogu ja linnavalitsus tänab kõiki oksjonit toetanud
firmasid ja pakkujaid ning õnnitleme
võitjaid! Saadud summa lisandus kõlakoja ehitust toetavale arveldusarvele 1120155821, kuhu on kogunenud 165 733 krooni. Tänud ka kõigile kõlakoja toetajatele. Ülevaate
kõlakoja ja seda ümbritseva ala tööde kohta teeb järgmine Saue Sõna.
Aili Mölder
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Kuumad meenutused Sardiiniast
Rahvatantsurühmal Saue
Simmajad (juhendaja Piret
Kunts) oli möödunud hooajal
üks suuremaid eesmärke õppida Europeade-tantse ja pääseda festivalile. See festival toimus 16.-20. juulil 2003 Itaalias
Sardiinia saarel Nuoro linnas.
Ülevaatuse läbinutel oli kokkusaamine 14.-15. juunil Vormsi saarel, kus toimus VII MiniEuropeade. Kõik osavõtvad rühmad tantsisid läbi Europeade
kava. Europeade on Euroopa riikide rahvatantsufestival, mis sai
alguse 1963. aastal. Tänavu toimus festival seega 40-ndat korda. Eestlased on sellel osalenud
alates 1993. aastast. Need festivalid on idee algatajate, Belgia
flaamide arvates, Euroopa rahvakultuuri kohtumised ehk rahvakultuuri Eurovisioon. Rännates riigist riiki ja linnast linna on
Europeade publikule alati huvitav ja omalaadne. Festival nõuab
toimumisriigis stabiilsust ja seetõttu on selle organiseerimine
korraldava linna jaoks maine
küsimus. 2004. aastal toimub
Europeade esmakordselt meie
kandis – Riia pealinnas Lätis.
Saue Simmajate jaoks oli see
festival juba teistkordne koge-

Saue Simmajad uutes rahvariietes.

mus. 2001. aastal osales segarühm Europeade´il Hispaanias.
Kuid sellel suvel oli tore võimalus esindada Eestit ja ühtlasi
Saue linna täies koosseisus, nii
sega- kui ka naisrühmal.
Üldse oli festivalil 5300 osavõtjat, neist eestlasi oli umbes
300.
Esimesel õhtul kui Nuorosse
saabusime, korraldati küllatulnuile Sardiinia rahvakunstiõhtu
amfiteatris. Meie osa algas järgmisest päevast, kus oli Europeade’i avakontsert, mis kestis
neli tundi ja kus esinemine toimus samaaegselt viiel laval. Seal
esineti riikide kaupa. Väga meeldejääv oli Europeade’i rongkäik,

mis toimus erakordselt kuumal
päeval - päikese käes oli 50 kraadi. See oli muljetavaldav Euroopa rahvaste rahvariiete ja kultuuride demonstratsioon. Rühmad
esinesid linna tänavatel ja väljakutel. Meie bussile anti ka meeldiv võimalus lisaesinemiseks 90
km eemal asuvas Lotzari mägikülas koos sealse rahvatantsurühmaga. Sõit mööda kitsaid
mägiteid oli huvitav ja närvekõditav. Peale esinemist pakuti
meile mitmekäiguline õhtusöök
rahvuslike roogadega.
Europeade lõppes suure finaalkontserdiga ja ühistantsudega rahvuslippude all.
Sardiiniat jääb meile meenu-

tama kuum rahvas ja veelgi kuumemad ilmad
Kokku kestis meie bussireis
kaks nädalat: 11. juulist kuni
25. juulini. Reisil läbisime kaheksa Euroopa riiki. Meeldejäävamaid elamusi oli hommikune Milano, öine jalutuskäik Roomas,
kuum päev Veneetsias, 13-tunnine laevareis luksuslikul kruiisilaeval Genuast Olbiasse ja kuulus
Viini Ooperimaja.
Meie pika reisi sisse mahtus
veel hulk seiklusi: suplus soolases Vahemeres, tõstukiga tõus
Šveitsi Sankt Moritz´i mäetippu
3057 meetri kõrgusele, kus sai
kogeda kõrgmäestiku õhku ülevalpool pilvi ning 2500 meetri
kõrguselt laskumine läbi pilvede alpikellade saatel ööbimiskohta.
Kogu reis sai võimalikuks
tantsijate oma säästudele ja ka
tänu sellele, et oli võimalus
maksta mitme kuu jooksul osade kaupa.
Lõpetuseks tahame tänada
uute rahvariiete finantseerijaid:
Saue Linnavalitsust ja AS Sami.
Alanud hooajal ootame oma
rühmadesse juurde uusi tantsuhuvilisi!
Saue Simmajad

Lõppes Saue tennisistide välishooaeg
Sügise saabudes lõpeb tennisemängijate välishooaeg: sagedane vihm, jahe ilm ja varajane pimedus muudab välisväljakute
kasutamise raskemaks. Sellele
vaatamata on tennis muutumas
üha harrastatavamaks spordialaks populaarse korv- ja jalgpalli kõrval.
Saue Tenniseklubi välishooaja ürituste kava õnnestus täita
väikeste ajaliste nihetega. Traditsiooniliselt alustatakse ja lõpetatakse välishooaeg igamehe
paarismänguga, mis tähendab
seda, et mängijad asetatakse paremusjärjekorras pingeritta, kusjuures esimese paari moodustavad kõige tugevam ja kõige nõrgem jne kuni viimase paarini,

kelle moodustavad pingerea
kaks keskmist.
Välishooaeg algas 25. mail
Saku tenniseväljakutel ja lõppes
sealsamas 4. oktoobril. Millised
üritused sinna vahele mahtusid?
Juunis toimus sõpruskohtumine
Saku Tenniseklubiga ja korraldati Jaaniturniir. Juulis kohtuti Türi
tenniseklubiga. Lapsed viibisid
Türil laagris ja kuu lõpus toimus
pereüritus – neljapäevane treening-puhkelaager Saaremaal.
Augustis korraldati paarismängu
turniir, kus paari moodustasid
laps ja lapsevanem, ning kuu lõpus toimus sõpruskohtumine
Haapsalu Tenniseklubiga.
Piiratumate võimalustega sisehooajal üritame uuesti kevadel

ära jäänud kohtumist firmaga
Paulig. Eelläbirääkimine on olnud ka Haapsalu Tenniseklubiga. Gümnaasiumi võimlas pakume lastele nädalavahetustel algõpetust ja tennisega vaba aja sisustamist mõne tunni ulatuses,
kuna võimla pingeline tunniplaan rohkemat ei võimalda.
Usume, et suudame korraldada
veel nii mõnegi sõpruskohtumise ja muu ürituse, kui aga ise tahame.
Tennis kui individuaalne
spordiala pakub võimalusi kõigile vanusest olenemata. Kui tervis lubab, siis ühte oma tasemele vastavat partnerit on tunduvalt
lihtsam leida kui võistkonnaalade meeskonda. Mõõdukas füü-

siline koormus ja hea enesetunne on tagatud. Kõige kergem ja
vabam löögiliigutus õpitakse
lapseeas, kui teatud harjumused
ja kätteõpitud liigutused veel ei
sega. Täiskasvanul on aga oma
eelised, nii et kokkuvõtvalt võib
öelda, et tennis on mäng kõigi
jaoks.
Kahjuks on Saue tennisemängu võimalused piiratud, aga
loodame, et siin saab varsti olema oma väike väljakute kompleks, kus pärast kooli või tööd rahulikult tennisemängu harrastada kaugemale sõitmata.
Ülo Vatsk
Saue Tenniseklubist
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TEATED JA REKLAAM

Tähelepanu!

Karateklubi Kimura Shukokai
ootab uusi huvilisi treeningruppidesse!
Trennid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
kella 18.00-st Saue Gümnaasiumi
spordisaali rõdul.
Infot leiad ka meie
koduleheküljelt www.shukokai.ee.
Karateklubi Kimura Shukokai

TREPID, UKSED, AKNAD
(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Valmistame ka vanas stiilis
mööblit.
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kell 8.00 – 20.00
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

11. oktoober 2003
SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)
müüb saematerjali.
NÜÜD KA
HÖÖVELDATULT
Avatud
E – R 8.00 – 17.30
L 10.00 – 13.00
Info telef.: 6 709 183 või
050 50 194

Saue Linnavalitsus teatab
Saue linna Sauepargi tn 3A (linnasauna maa-ala ja
selle lähiümbruse) territooriumi detailplaneeringu
eskiislahenduse avalik tutvustamine toimub 27.
oktoobril 2003.a. kell 17.00 Saue Linnavalitsuse
Tule tn 7 III korruse saalis.
Saue Linnavalitsus teatab
Saue linna Tõkke põik sorteeritud olmejäätmete
vastuvõtukoha ja selle lähiümbruse detailplaneeringu
eskiislahenduse avalik tutvustamine toimub
22.oktoobril 2003.a. kell 18.00 Saue Linnavalitsuse
Tule tn 7 III korruse saalis.
Pakun tööd nutikale,
kohusetundlikule ja
vaheldusrikast tööd
otsivale õele
sõbralikus
perearstikeskuses.
Tel 055 903 602,
Piret Tammist

SAUE JÕUSAAL
avatud
E, K, R, L - 10.00-22.00
T, N - 16.00-22.00
P - 10.00-16.00
Info tel: 670 9770
www.treening.ee

VENE KEELE
ERATUNNID
eesti keele baasil
koolilastele ja
huvitundjatele Sauel.
Tunnitasu kokkuleppel.
Tel. 055 71 978,
e-mail: laima@hot.ee

Võtame müüki kortereid,
maju, krunte Sauel.
NB! KONSULTATSIOONID
TASUTA!
E-R 10.00-17.00
Telefon 6 700 055,
052 91109,
e-mail nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Raudtee 52/
Jaama 14, III korrus.

Saue Kristlik Vabakirik
Venekeelsed jumalateenistused
pühapäeviti kell 10.00-12.00.
Tammetõru 2a

49aastane keskharidusega
naine otsib tööd. Ei soovi
töötada kaubanduses.
Telefon 05254330

AEROOBIKA
esmaspäeval ja
kolmapäeval
19.00-20.00
Saue Gümnaasiumis
Info Signe Vent
6 596 037
051 936 745

Sooviksin leida
algklasside õpetajat, kes
oleks nõus kord nädalas
andma koduseid abitunde.
Pakkumisi ootan mob.
05161434

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: juhan@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1490

